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ROZWIJAMY KOMPETENCJE CYFROWE WROCŁAWIAN 

„CyberMistrz” to projekt realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego na przestrzeni 

od 2020 do 2022 roku ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jego celem jest 

zwiększenie aktywności cyfrowej oraz podniesienie kompetencji cyfrowych wśród młodych 

wrocławian – dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat, a także poszerzenie wiedzy i rozwinięcie 

umiejętności w tym zakresie, także dydaktycznych, przez pracowników wrocławskich instytucji 

kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Postaw Twórczych. 

 

W ramach projektu młodzi wrocławianie będą mogli wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach, tj.: 

 projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych, projektowanie i realizacja 

serwisów internetowych oraz gier mobilnych – 20 spotkań po 2H,  

 programowanie w różnych językach uwzględniające różne poziomy zaawansowania – 30 

spotkań po 2H, 

 edukacja online – 15 spotkań po 2H,  

 korzystanie z cyfrowych usług na zaawansowanym poziomie – 15 spotkań po 2H,  

 kompetencje medialne – 15 spotkań po 2H,  

 bezpieczne zachowania w sieci – 15 spotkań po 2H,  

 dostępność zasobów cyfrowych online – 15 spotkań po 2H. 

 

KTO? Szkolenia przygotowane są dla uczniów 

wrocławskich szkół w wieku od 10 do 18 lat. 

GDZIE? Szkolenia będą mieć miejsce w filiach Miejskiej 

Biblioteki Publicznej oraz Ośrodka Postaw Twórczych we 

Wrocławiu albo online.  

KIEDY? Szkolenia odbywać się będą na przestrzeni od 

jesieni 2020 do końca 2022 roku. 

JAK? Aby zapisać dziecko na szkolenie, rodzic lub 

opiekun musi uzupełnić i przekazać do Biura Projektów 

we Wrocławiu komplet dokumentów rekrutacyjnych, 

które dostępne są na stronie www.cybermistrz.pl.   

 

FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego jest organizacją pozarządową obecną i aktywną w Polsce 

od 2008 roku. Ideą jej działalności jest przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji przedstawicieli 

różnych grup społecznych w celu dostosowania ich do potrzeb lokalnych i regionalnych rynków pracy, 

wyrównywanie szans grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób niepełnosprawnych i 

bezrobotnych oraz edukacja, tak dorosłych, jak i dzieci i młodzieży. 

 

KONTAKT 

Biuro Projektów we Wrocławiu, ul. Ruska 61/34, tel. 71 724 22 98 

cybermistrz@firs.org.pl | www.cybermistrz.pl | www.facebook.com/cybermistrz  


